ANUNȚ DE PRESĂ
Data: Octombrie 2020

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează proiectul „Completarea
nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului
de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes
comunitar din România și raportarea în baza Articolului 12 al Directivei
Păsări 2009/147/CE” – Cod SMIS 2014+119428
Beneficiarul proiectului este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Fundația Centrul Național pentru
Dezvoltare Durabilă care au semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finanțare nr. 211/04.09.2018.
Obiectivul general al proiectului este monitorizarea speciilor de păsări de interes comunitar din România prezente pe lista
de referință, estimarea mărimii populațiilor, a distribuției acestora și a tendințelor pe termen scurt și pe termen lung cu scopul
elaborării raportului național conform prevederilor Articolului 12 al Directivei 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice.
Obiective specifice: Actualizarea, completarea și îmbunătățirea metodologiei de monitorizare și evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România; Estimarea efectivelor populaționale, a distribuției și a tendințelor pe
termen scurt și lung a speciilor de păsări de interes comunitar din România; Realizarea raportului de țară în baza prevederilor
Articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE; Întărirea capacității administrative a autorităților de mediu la nivel național și local
(MMAP-DB, ANPM, APM) cu privire la implementarea măsurilor/metodologiilor de monitorizare/raportare a stării de conservare a
speciilor de păsări de interes comunitar; Informarea publicului țintă asupra speciilor de păsări de interes comunitar, a distribuției
și tendințelor populaționale ale păsărilor în România.
Pentru îndeplinirea obiectelor vor fi realizare următoarele activități:
Activitatea 1. Actualizarea, completarea și îmbunătățirea metodologiei de monitorizare pentru speciile de păsări de interes
comunitar din România prezente pe lista de referință.
Activitatea 2. Realizarea monitorizării în vederea estimării efectivelor populaționale, a distribuției și a tendințelor pe
termen scurt și lung a speciilor de păsări de interes comunitar din România.
Activitatea 3. Realizarea raportului de țară în baza prevederilor Articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE.
Activitatea 4. Întărirea capacității administrative a autorităților de mediu la nivel național și local (MMAP-DB, ANPM, APM) cu
privire la implementarea măsurilor/metodologiilor de monitorizare/raportare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes
comunitar (7 sesiuni de instruire).
Activitatea 5. Informarea și conștientizarea publicului pentru cunoașterea speciilor de păsări de interes comunitar din
România (ex. 3000 de seturi cu 8 ghiduri metodologice; 3000 exemplare din Atlasul păsărilor de interes comunitar (ed a 2-a); 1
portal pentru diseminarea rezultatelor și implicarea grupurilor țintă; 2 conferințe pentru informarea comunității stiințifice și a
factorilor de decizie).
Activitatea 6. Activități de informare și publicitate ale proiectului (obligatorii).
Activitatea 7. Managementul proiectului: planificarea, implementarea și monitorizarea și evaluarea activităților.
Activitatea 8. Auditul financiar al proiectului.
Principalele rezultate așteptate sunt: Lista de referință actualizată a speciilor de păsări; Ghidul Standard de monitorizare a
speciilor de păsări cu cele 17 protocoale de monitorizare; Metodologia de identificare și evaluare a presiunilor și amenințărilor;
Lista Roșie Națională a speciilor de păsări; Lista speciilor de interes comunitar pentru care România are o responsabilitate mare în
asigurarea conservării; 7 sesiuni de instruire a personalului MMAP, ANPM și APM; 3000 de seturi cu 8 ghiduri metodologice; 3000
exemplare din Atlasul păsărilor de interes comunitar (ediția a 2-a); 1 Portal pentru diseminarea rezultatelor și implicarea grupurilor
țintă; 2 Conferințe pentru informarea comunității stiințifice și a factorilor de decizie.
Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 44.351.003,29 lei, dintre care 37.622.956,05 lei finanțare nerambursabilă
din FEDR.
Derularea proiectului este de 48 de luni, în perioada 02.05.2018 până la data de 30.04.2022.
Proiectul se desfășoară în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 - Protecția mediului
prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul
Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea
ecosistemelor degradate”.
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor Cadrului de Acțiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategiei Europene
pentru Biodiversitate 2020 și Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2014 – 2020, aprobată
prin H.G. nr.1081/2013.
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